Poznań, 2 stycznia 2019 roku
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.
Znak sprawy: ZZO/ZZ-341-29/2018
Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn. Usługa polegającą na sukcesywnym odbiorze bądź
odbiorze i transporcie (w zależności od rodzaju odpadu) oraz przetworzeniu (unieszkodliwieniu/poddaniu
odzyskowi) lub przekazaniu do przetworzenia (unieszkodliwienia/odzysku) odpadów problemowych w
tym niebezpiecznych.
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze. zm.), dalej Ustawy, dnia 27 grudnia 2018 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie
dotyczące w/w postępowania.
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 Ustawy udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie 1:
Zgodnie z zapisem pkt. 6.1.1 SIWZ – Warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga aby Wykonawca
posiadał uprawnienia w zakresie zbierania, transportu i przetwarzania odpadów będących przedmiotem
zamówienia.
Z uwagi na fakt, iż przedmiotem zamówienia jest usługa polegającą na sukcesywnym odbiorze transporcie,
przetworzeniu
(unieszkodliwieniu/poddaniu
odzyskowi)
lub
przekazaniu
do
przetworzenia
(unieszkodliwienia/odzysku) odpadów problemowych, czy Zamawiający uzna spełnienie warunku posiadania
uprawnień, w zakresie zadania 3, dla kodu 20 01 21*, jeśli Wykonawca przedłoży zezwolenie na zbieranie i
transport tego odpadu oraz umowę z podmiotem posiadającym uprawnienia w zakresie przetwarzania odpadu o
kodzie 20 01 21*?
Odpowiedź:
Zamawiający zgodne z punktem 6.1.1 SIWZ wymaga przedstawienia przez Wykonawcę zezwoleń na zbieranie,
transport i przetwarzanie odpadów. W związku z tym, iż warunek dotyczy zezwoleń, nie istnieje w tym zakresie
możliwość powołania się na zdolności innych podmiotów.
Jeśli dany podmiot nie dysponuje zezwoleniami na wszystkie wyszczególnione w danym zadaniu kody, może
wraz z innym podmiotem posiadającym takowe zezwolenia wspólnie ubiegać się o zamówienie, składając ofertę
jako konsorcjum.
Zamawiający zwraca uwagę, iż wprost dopuszcza w SIWZ możliwość, aby różne podmioty odpowiadały
odpowiednio za transport i przetworzenie odpadów, jednakże wymaga, aby wszystkie podmioty zaangażowane
złożyły wspólną ofertę, albo aby Wykonawca sam dysponował stosownymi zezwoleniami dla wszystkich kodów
odpadów.
Z poważaniem,
Mikołaj Maźwa
Specjalista ds. zamówień publicznych

